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Europos Sąjungos naujienos

Naujiena Aprašymas Data Nuorodos
Europos duomenų apsaugos valdyba
(EDAV) viešoms konsultacijoms 
paskelbė gaires dėl asmens duomenų 
tvarkymo BDAR 6 straipsnio 1 d. (b) 
pagrindu internetu teikiamų paslaugų 
duomenų subjektams kontekste

Europos duomenų apsaugos valdyba (EDAV) 
balandžio 9-10 dienomis organizavo jau devintąją 
plenarinę sesiją ir viešai konsultacijai paskelbė naujas 
Gaires Nr. 2/2019 dėl asmens duomenų tvarkymo 
BDAR 6 straipsnio 1 d. (b) pagrindu internetu 
teikiamų paslaugų duomenų subjektams kontekste. 
Konsultacija buvo baigta 2019 m. gegužės 24 d.

Gairių projekte pateikiami teisėto asmens duomenų 
tvarkymo BDAR 6 str. 1 d. (b) punkto pagrindu bei 
svarstoma „būtinumo“ sąvoka, kiek yra „būtina 
siekiant įvykdyti sutartį“ internetu teikiamų paslaugų 
kontekste.

Gairės (anglų kalba)

Eversheds Sutherland 
santrumpa (anglų kalba)

Eversheds Sutherland 
aštuonių punktų santrauka 
(anglų kalba) 

2019 m. balandžio 12 d. – 2019 
m. gegužės 24 d.

Įsigaliojo Reglamentas dėl sankcijų už 
kibernetines atakas, sukeliančias 
išorės grėsmę ES

2019 m. gegužės 17 d. įsigaliojo ES Tarybos 
Reglamentas (ES) 2019/796 dėl ribojamųjų 
priemonių, skirtų kovai su kibernetiniais išpuoliais, 
keliančiais grėsmę Sąjungai arba jos valstybėms 
narėms. Šis Reglamentas nustato sistemą, leidžiančią 
Sąjungai taikyti tikslines ribojamąsias priemones, 
kuriomis siekiama užkirsti kelią didelio poveikio 
kibernetiniams išpuoliams, dėl kurių kyla išorinė 
grėsmė Sąjungos arba jos valstybių narių saugumui, 
ir į juos reaguoti. Šiuo teisės aktu suteikiama teisė ES 
taikyti sankcijas fiziniams ir juridiniams asmenims, 
atsakingiems už arba rėmusiems tokias kibernetines 
atakas. Taikomos sankcijos gali būti draudimas 
keliauti bei lėšų įšaldymas.

2019 m. gegužės 17 d. Reglamento tekstas

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations/2019/guidelines-22019-processing-personal-data-under-article-61b_en
https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/what/articles/index.page?ArticleID=en/Data-Protection/shining-a-light-dp-300419
https://www.eversheds-sutherland.com/documents/services/what-necessity-means-for-gdpr-our-eight-point-summary.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lt/TXT/?uri=CELEX:32019R0796
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Europos Sąjungos naujienos

Naujiena Aprašymas Data Nuorodos
Duomenų perdavimas taikant 
Standartines sutarčių sąlygas (SSS) ir 
naudojantis „Privatumo skydu“

Europos komisarė Věra Jourová patvirtino, kad 
Standartinės sutarčių sąlygos yra peržiūrimos. 

Birželio 13 d. vykusiame BDAR skirtame renginyje, 
Europos komisarė Věra Jourova pažymėjo, kad 
Europos Komisija „siekia modernizuoti standartines 
sutarčių sąlygas. Taip bendrovėms bus lengviau 
keistis duomenimis su tvarkytojais tiek ES viduje, tiek 
ir už ES ribų“.

Byla dėl „Privatumo skydo“ sustabdyta, kol bus 
nuspręsta dėl Standartinių sutarčių sąlygų

ES Bendrasis Teismas atidėjo posėdį, kuris turėjo 
įvykti liepos 1 d., byloje T-738/16 La Quadrature du 
Net v Commission. 

Byla susijusi su La Quadrature du Net (Prancūzijoje 
įsteigtos nevyriausybinės organizacijos, ginančios 
piliečių teises ir laisves internete) 2016 m. spalio 25 
d. pateiktu ieškiniu, kuriuo prašoma panaikinti 
„Privatumo skydo“ sprendimą remiantis tuo, kad šis 
sprendimas pažeidžia ES Pagrindinių teisių chartiją.

Ši byla yra ne vienintelis atvejis, kai keliamas 
„Privatumo skydo“ teisėtumo klausimas. Priminsime, 
kad dar 2018 m. birželį Europos Parlamentas kreipėsi 
į Europos Komisiją su prašymu sustabdyti „Privatumo 
skydo“ veikimą, jeigu nurodyti duomenų apsaugą 
stiprinantys reikalavimai nebus įgyvendinti iki 2018 
m. rugsėjo 1 d. 

Komisijos pranešimas 
spaudai dėl SSS (anglų 
kalba)

La Quadrature du Net įrašas 
tinklapyje (prancūzų kalba)

ES Bendrojo Teismo 
spaudos biuro pranešimas 
„Twitter“ paskyroje (anglų 
kalba)

2018 m. gruodžio mėn. EK 
ataskaita (anglų kalba)

2019 m. sausio mėn. EDAV 
ataskaita (anglų kalba)

Europos Parlamento 
pranešimas spaudai (anglų 
kalba)

Tebevyksta

https://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-19-2999_lt.htm
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations/2019/guidelines-22019-processing-personal-data-under-article-61b_en
https://www.laquadrature.net/2019/05/23/audience-contre-le-privacy-shield-devant-le-tribunal-de-lue/
https://twitter.com/EUCourtPress/status/1143099238756360192
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/report_on_the_second_annual_review_of_the_eu-us_privacy_shield_2018.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/20190122edpb_2ndprivacyshieldreviewreport_final_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180611IPR05527/eu-us-privacy-shield-data-exchange-deal-us-must-comply-by-1-september-say-meps
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Europos Sąjungos naujienos

Naujiena Aprašymas Data Nuorodos
Nepaisant kritikos, 2018 m. gruodį Europos Komisija 
paskelbė antrą kasmetinę ES-JAV Privatumo skydo 
apžvalgą, kurioje nurodoma, kad JAV ir toliau 
užtikrina adekvatų asmens duomenų apsaugos lygį 
pagal „Privatumo skydą“. 

Europos Komisija paragino JAV vyriausybę iki 2019 
m. vasario 28 d. pateikti nominaciją nuolatinio 
Ombudsmeno paskyrimui. To neįvykdžius, Komisija 
svarstys galimybę imtis „tinkamų priemonių“ pagal 
BDAR numatytas taisykles. 

Papildomai, 2019 m. sausį EDAV paskelbė ataskaitą 
dėl antros kasmetinės ES-JAV Privatumo skydo 
peržiūros. Ataskaitoje nurodomi susirūpinimai, kurie 
jau buvo išreikšti EDAV pirmtakės, 29 str. Darbo 
grupės, dėl to, kad asmens duomenų rinkimas ir 
prieiga valstybės saugumo tikslais vis dar išlieka 
aktuali problema, ypač kalbant apie masinę ir 
neselektyvią prieigą prie asmens duomenų. 

Be to, EDAV atkreipia dėmesį, kad „Privatumo skydo“ 
ombudsmenui nėra suteikta pakankamai galių, o 
duomenų tvarkymo atitikimo „Privatumo skydo“ 
reikalavimams kontrolė nepakankama. EDAV taip pat 
pažymėjo, jog iki šiol neatsakyti klausimai, susiję su 
„žmogiškųjų išteklių duomenų“ sąvokos turiniu, 
atitikties duomenų perdavimo reikalavimams bei 
resertifikavimo procesu.
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Europos Sąjungos naujienos

Naujiena Aprašymas Data Nuorodos
ES Bendrasis Teismas atidėjo posėdį, kol ES 
Teisingumo Teismas priims sprendimą byloje C-
311/18 Data Protection Commissioner v
Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems (dar 
žinomoje kaip Schrems II) dėl Standartinių sutarčių 
sąlygų teisėtumo. Schrems II byloje Airijos Aukštasis 
Teismas ES Teisingumo Teismui pateikė klausimus, 
kurių vienas - ar Standartinės sutarčių sąlygos 
užtikrina adekvatų apsaugos lygį asmens duomenų 
perdavimui. 

Bendrovės, asmens duomenų perdavimui 
naudojančios JAV Privatumo skydo sistemą ir/arba 
Standartines sutarčių sąlygas, turėtų atidžiai sekti šių 
bylų naujienas.

ePrivatumo Reglamento naujienos: 
Rumunija savo pirmininkavimo ES 
Tarybai metu paskelbė ePrivatumo 
Reglamento progreso ataskaitą

Progreso ataskaita

Rumunija savo pirmininkavimo ES Tarybai metu 
paskelbė ePrivatumo Reglamento progreso ataskaitą, 
kurioje nurodomi esminiai aptariami klausimai, dėl 
kurių keistas Reglamento projektas. Šiuo metu 
projektą dar tobulina ES Taryba. Pagal minimą 
ataskaitą, pagrindiniai aptariami klausimai yra šie: 
BDAR ir Reglamento sąsajumas, Reglamento sąveika 
su naujosiomis technologijomis (konkrečiai Daiktų 
interneto (angl. Internet of Things) technologija), 
elektroninių ryšių duomenų tvarkymas prievartos 
prieš vaikus prevencijos, nustatymo, pranešimo 
tikslais ir kt. 

Tebevyksta Rumunijos prezidentavimo 
ES Tarybai ataskaita (anglų 
kalba)

https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2019/05/Progress-report-v2-May.pdf
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Europos Sąjungos naujienos

Naujiena Aprašymas Data Nuorodos
Nuo liepos 1 d. pirmininkavimą ES Tarybai perėmė 
Suomija, kuri tęs ePrivatumo Reglamento priėmimui 
būtinų klausimų sprendimą. 

Priimtas Kibernetinio saugumo aktas 2019 m. birželio 26 d. Tarybos pranešimas 
spaudai (anglų kalba)

Faktų rinkinys (anglų kalba)

2019 m. birželio 26 d. įsigaliojo Europos Parlamento ir 
Tarybos Reglamentas dėl ENISA agentūros bei 
informacijos ir komunikacijos technologijų 
kibernetinio saugumo sertifikavimo, dar žinomas kaip 
Kibernetinio saugumo aktas. 

Šiuo Reglamentu siekiama užtikrinti aukštą 
kibernetinio saugumo lygį, kibernetinį atsparumą ir 
pasitikėjimą Sąjungos viduje, konkrečiai numatant:

• Specifinius tikslus, užduotis ir organizacinius 
klausimus ENISA; ir

• Europos kibernetinio saugumo schemų sistemą 
tam, kad būtų užtikrintas adekvatus ES esančių 
IKT produktų, paslaugų ir procesų kibernetinio 
saugumo lygis.

EDAV paskelbė galutines gaires ir 
priedus dėl Elgesio kodeksų, 
akreditacijos ir sertifikavimo

2019 m. birželio 4 d. EDAV pranešimas spaudai 
(anglų kalba)

Europos duomenų apsaugos valdyba 2019 m. birželio 
4 d. vykusioje vienuoliktoje plenarinėje sesijoje 
priėmė šias gaires bei priedus:

https://www.consilium.europa.eu/media/39022/st08130-en19.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-cybersecurity-act-glance
https://edpb.europa.eu/news/news/2019/european-data-protection-board-eleventh-plenary-session-guidelines-codes-conduct_en
https://www.consilium.europa.eu/media/39022/st08130-en19.pdf
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Naujiena Aprašymas Data Nuorodos

Europos Sąjungos naujienos

• Gaires dėl Elgesio kodeksų, kuriomis paaiškinamas 
BDAR 40 ir 41 straipsnių taikymas;

• Priedą prie gairių dėl Akreditacijos, nurodantį, kaip 
aiškinti ir taikyti BDAR 43 straipsnio nuostatas; ir

• 2 priedą prie gairių dėl Sertifikavimo, nurodantį 
kriterijus, aktualius sertifikavimo mechanizmams, 
patvirtintiems pagal BDAR 42 ir 43 straipsnius.

Gairės dėl Elgesio kodeksų 
ir priežiūros organų (anglų 
kalba)

Priedas dėl akreditavimo 
(anglų kalba)

Priedas dėl sertifikavimo 
kriterijų (anglų kalba)

Europos Bankininkystės Institucija 
(EBI) paskelbė nuomonę dėl tvirto 
vartotojų atpažinimo elementų pagal 
PSD2

2019 m. birželio 21 d. Institucijos pranešimas 
spaudai (anglų kalba)

Atsižvelgdama į nuolatinius rinkos dalyvių klausimus, 
kokie autentifikavimo veiksmai yra laikomi 
atitinkančiais tvirtą vartotojų atpažinimą (TVA), 
Europos Bankininkystės Institucija (EBI) paskelbė 
nuomonę dėl TVA elementų pagal PSD2 Direktyvą Nr. 
2015/2366. 
Nuomonėje pateikiamas nebaigtinis autentifikavimo 
veiksmų, taikomų rinkoje, sąrašas bei pateikiama 
nuomonė, ar minimi veiksmai atitinka TVA pagal 
PSD2 reikalavimus. 

Nuomonėje taip pat atkreipiamas dėmesys į 
problemas, susijusias su rinkos dalyvių pasiruošimu 
įgyvendinti taikomus reikalavimus – pripažįstamas ES 
mokėjimų rinkos sudėtingumas bei iššūkiai, kylantys 
dėl būtinų pokyčių, - konkrečiai dėl rinkos dalyvių, 
nepatenkančių į PSD2 ir EBI reguliavimo sritį (pvz., e-
prekeiviai), dėl ko galimai kai kurios mokėjimų 
grandinėje esančios bendrovės gali būti 
nepasirengusios pradėti taikyti TVA nuo 2019 m. 
rugsėjo 14 d., kaip to reikalaujama pagal PSD2.  

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_201901_v2.0_codesofconduct_en.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_201804_v3.0_accreditationcertificationbodies_annex1_en.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_201801_v3.0_certificationcriteria_annex2_en.pdf
https://eba.europa.eu/-/eba-publishes-an-opinion-on-the-elements-of-strong-customer-authentication-under-psd2


DUOMENŲ APSAUGOS TEISĖS NAUJIENOS 2019 BALANDIS-BIRŽELIS 9

Lietuvos naujienos

Naujiena Aprašymas Data Nuorodos
Lietuvoje skirta pirmoji ženkli bauda 
už Bendrojo duomenų apsaugos 
reglamento nuostatų pažeidimus

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI, 
Inspekcija) skyrė 61 500 eurų baudą UAB 
„MisterTango“ už Bendrojo duomenų apsaugos 
reglamento BDAR 5, 32 ir 33 straipsnių pažeidimą.

Bauda, be kita ko, skirta už tai, jog UAB 
„MisterTango“ tvarkė daugiau asmens duomenų, negu 
pati nurodė esant būtina mokėtojo inicijuotam 
mokėjimui įvykdyti. Inspekcijos nuomone, 
įgyvendinant asmens duomenų kiekio mažinimo 
principą, turėtų būti renkami tik mokėjimo atlikimui 
būtini duomenys. Tačiau be šių duomenų įmonė rinko 
ir pertekliniais laikytinus duomenis, pavyzdžiui, 
neperžiūrėtų elektroninių sąskaitų pateikimo datas, 
pensijų fondų pavadinimus, sukauptus vienetus, jų 
vertę, sukauptas sumas ir kita. 

Vertinant nepranešimą apie duomenų saugumo 
pažeidimą, Inspekcija atkreipė dėmesį į tai, kad, be 
kita ko, „incidentas, kai 2 dienas internete 
neautorizuotiems asmenims buvo sudaryta galimybė 
prieiti prie asmens duomenų, laikytinas tokiu 
duomenų saugumo pažeidimu, apie kurį privaloma 
pranešti priežiūros institucijai”.

Todėl UAB „MisterTango“ privalėjo nepagrįstai 
nedelsdama ir, jei įmanoma, praėjus ne daugiau kaip 
72 valandoms nuo tada, kai sužinojo apie asmens 
duomenų saugumo pažeidimą, apie tai pranešti 
Inspekcijai.

VDAI pranešimas spaudai2019 m. gegužės 17 d.

https://vdai.lrv.lt/lt/naujienos/imones-atsakomybes-neisvengs-lietuvoje-skirta-zenkli-bauda-uz-bendrojo-duomenu-apsaugos-reglamento-pazeidimus
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Lietuvos naujienos

Naujiena Aprašymas Data Nuorodos
Tai pirmoji reikšminga VDAI skirta bauda po BDAR 
įsigaliojimo, verčianti duomenų valdytojus dar kartą 
įvertinti asmens duomenų tvarkymo praktikos 
atitikimą taikomiems reikalavimams. Duomenų 
valdytojai ypač turėtų atkreipti dėmesį į tvarkomų 
duomenų apimtį ir duomenų minimizavimo principo 
laikymąsi, tinkamą ir realų (bet ne tik formalų) 
duomenų apsaugos politikų ir procedūrų 
įgyvendinimą. Įvykus duomenų pažeidimui, apie tai 
BDAR numatytais atvejais būtina pranešti ir 
bendradarbiauti su VDAI – šių prievolių nevykdantys 
duomenų valdytojai rizikuoja griežčiausiomis 
numatytomis sankcijomis. 

Valstybinė duomenų apsaugos 
inspekcija pateikė tyrimo dėl 
biometrinių duomenų tvarkymo sporto 
klubuose rezultatus

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI, 
Inspekcija) patikrino trims įmonėms priklausančius 
sporto klubus dėl biometrinių asmens duomenų 
tvarkymo. Atlikus tikrinimus nustatyta, kad bendrovės 
tvarko piršto atspaudo modelius, vadinamuosius 
binarinius kodus, praėjimo į sporto klubus ir darbo 
vietos kontrolės tikslu.

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos požiūriu, 
planuodamos tvarkyti biometrinius asmens duomenis, 
įmonės turi pareigą atlikti poveikio duomenų apsaugai 
vertinimą. Svarbu nustatyti, ar apskritai yra 
pagrindas tokius asmens duomenis tvarkyti, įvertinti 
galinčius kilti pavojus, kokios būtų pakankamos 
saugumo priemonės šiems pavojams sumažinti. 
Atlikusi sporto klubų tikrinimus inspekcija įmonėms 
nurodė pašalinti nustatytus pažeidimus. 

VDAI pranešimas spaudai2019 m. gegužės 30 d.

https://vdai.lrv.lt/lt/naujienos/sporto-klubai-tvarkydami-biometrinius-duomenis-neuztikrina-bendrojo-duomenu-apsaugos-reglamento-reikalavimu
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Lietuvos naujienos

Naujiena Aprašymas Data Nuorodos
Vienai iš jų nurodyta sustabdyti klientų pirštų 
atspaudų modelių tvarkymą, iki kol bus atliktas 
poveikio duomenų apsaugai vertinimas ir užtikrinta 
atitiktis visiems Bendrojo duomenų apsaugos 
reglamento reikalavimams. Dviem – nutraukti 
darbuotojų pirštų atspaudų modelių tvarkymą. Visoms 
trims – užtikrinti technines ir organizacines duomenų 
saugumo priemones.

Valstybinė duomenų apsaugos 
inspekcija pradėjo tyrimą dėl įmonės 
„D-Link“

VDAI pranešimas spaudai2019 m. birželio 11 d.Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija pradėjo 
tyrimą dėl įmonės „D-Link“ po to, kai Nacionalinis 
kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos 
ministerijos (NKSC) pateikė kibernetinio saugumo 
tyrimo rezultatus. NKSC atliko tyrimą bei įvertino į 
Lietuvos Respublikos teritoriją įvežamų komunikacijos 
įrenginių bei programinės įrangos saugumą bei 
identifikavo kibernetinio saugumo rizikas. Vertinimo 
metu buvo nustatyta, kad dėl įmonės „D-Link“ į 
Lietuvą importuojamuose maršrutizatoriuose esančių 
gamyklinių nustatymų, šių maršrutizatorių naudotojų 
asmens duomenys gali būti perduoti į Rusijoje 
esančius serverius. 

Lietuvos NKSC specialistai nustatė, kad kai kuriuose 
gaminiuose naudojamos su Rusijos Federacija 
susijusios technologijos. Nurodomas įrangos tiekėjas 
„D-Link Russia“, įrangoje veikia Rusijos DNS 
paslaugos „Yandex.DNS“ ir „SkyDNS“, o programinės 
įrangos branduolių atnaujinimai yra vykdomi iš 
Rusijos Federacijoje esančių serverių. 

http://vdai.lrv.lt/lt/naujienos/valstybine-duomenu-apsaugos-inspekcija-pradejo-imones-d-link-tyrima
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Lietuvos naujienos

Naujiena Aprašymas Data Nuorodos
Naudojant tokį D-Link maršrutizatorių, naršyklė pagal 
gamyklinius nustatymus prijungiama prie Rusijos 
serverių. 

Tai reiškia, jog naršymo istorija, socialinių tinklų 
informacija, naudotojo prioritetai bei kiti asmens 
duomenys patenką į serverius Rusijoje, o duomenų 
subjektai gali nežinoti, kaip ir kokiais tikslais, jei tokių 
yra, ši informacija gali būti naudojama. 

Remiantis viešai pateikiama informacija, ekspertai, 
atlikę Taivano gamintojo „D-Link“ maršrutizatorių 
analizę, žalingos programinės įrangos, kuria galima 
pasinaudoti siekiant išgauti duomenis iš įrenginių, 
neaptiko. Vis dėlto, kaip nurodo NKSC, tai gali 
pasikeisti, kadangi programinės įrangos branduolių 
atnaujinimai yra vykdomi iš trečiosiose valstybėse 
esančių serverių.

Šiame tyrime VDAI vertins D-Link įrenginiais 
tvarkomų asmens duomenų tvarkymo teisėtumą. 
Tyrimas sudėtingas ir gali užtrukti kelis mėnesius, 
kadangi, pranešama, D-Link Lietuvoje neturi įsteigto 
juridinio asmens, taip pat nėra informacijos, ar ES yra 
paskirtas šios įmonės atstovas, kaip reikalaujama 
pagal BDAR. Dėl šios priežasties, tyrimui reikiamos 
informacijos rinkimas bei sprendimų įgyvendinimas 
gali būti sudėtingas, jei apskritai įmanomas. 
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Apie Eversheds Saladžius

Advokatų kontora Eversheds Saladžius yra tarptautinio advokatų kontorų tinklo Eversheds Sutherland Limited narė.

Eversheds Sutherland Limited - vienas didžiausių kontorų tinklų pasaulyje, kuris teikia pilnos apimties verslo teisės paslaugas. 

Kontorų tinklą sudaro 69 biurai, įsikūrę didžiausiuose Europos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Artimųjų Rytų, Azijos ir Afrikos miestuose. Būdami pasaulinio 
Eversheds Sutherland Limited tinklo dalimi ir bendradarbiaudami su mūsų specialistais kitose jurisdikcijose, suteikiame pridėtinę vertę verslui – kompleksinį ir 
strategišką iškilusių iššūkių sprendimą, veikiantį „vieno langelio“ principu. Konsultuojame Lietuvos ir užsienio įmones, finansų įstaigas, valstybinės valdžios ir 
savivaldos institucijas. Esame aukščiausios kvalifikacijos profesionalai, atsižvelgiantys į kiekvieno kliento individualius poreikius, verslo specifiką ir darbo 
principus. Mūsų darbo su klientais stilius – išskirtinis, nes dirbame drauge su jais. Jūsų verslo lūkesčių įgyvendinimą bei sėkmę laikome savo sėkme. Geri 
santykiai su klientais mums tokie pat svarbūs, kaip ir teikiamų paslaugų kokybė. 

Eversheds Saladžius privatumo politika. 

Advokatų kontora Eversheds Saladžius
Verslo centras Victoria (12a.)
J. Jasinskio g. 16B
LT-03163 Vilnius
+370 5 239 2391
www.eversheds-sutherland.com

Išsamesnės informacijos prašome kreiptis:

https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/who/contact-us/data-protection-and-privacy-statement.page?
http://www.eversheds-sutherland.com/

